



Referat 28. april 2021  kl. 17.00 - Dideriks

Referat: Elsebeth


Tilstede: Kjeld, Claus, René, Elsebeth, Linda, Kirsten, Rie

Afbud: 


1 Godkendelse af referat (F) Godkendt unde kommentarer

2 Gensidig orientering (F) Orientering om vores Markedsførings-video. Rie, 
Kirsten, Kjeld og Elsebeth

Petanque - indkøb af nyt sæt?

Tovet, Hvem sætter op? Hvornår?

Bogby, Har fået 12.000 kr fra Kunstfonden. Tillykke

Kirsten donerer 2 sæt. Kjeld donerer 1 
sæt.Elsebeth beder Leif om, at lægge dem ved 
banen.

René tager sig af det. Vi vil ordne tovet, så det kan 
sættes op. Claus kontakter Henrik.

3 Økonomi (F) Intet nyt.

Der er indkøbt en printer. Den står hos Claus og 
Elsebeth. Alle, der skal have printet noget i forbindelse 
med frivilligt arbejde for Foreningen Sandvig, kan få 
printet ved at kontakte Elsebeth.
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Samarbejde med BRK (F) Læs referat sendt i Mail.

Claus informerede om BRK’s P-plan.

Debat om, foreningen kan bygge 2 toiletter. BRK vil så 
stå for rengøring. Bestyrelsen kan søge midler via 
fonde, til etableringen. Vi tager det op til efteråret.

Vi er meget tilfredse med dele af samarbejdet med 
BRK, men er meget skuffet og utilfredse over, at vi 
ikke får svar, når vi mailer direkte til vedkommende 
personer

Claus og Kjeld orienterede. Stor taknemmelighed 
for, at de gamle lamper er sat op på Scene 
Pladsen.

BRK sætter 1 toilet op.
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Sommerens aktiviteter efter 
DK’s sidste åbning 

Musikfestival, Claus 

Markedsføring 

Bartjans 
Flagtjans

Strandrens, Kirsten, 6. juni. Der bliver serveret 
sandwich og øl/vand.

Claus om musikken i Sandvig. Claus informerer om 
sommerens musik. Der mangler et navn torsdag 19/8.

Musikfestivalen: mange aftaler er på plads.

Scenen bliver fast og kommer til at stå med front mod 
stranden og ryg ud mod havetpå terrassen på 
Strandpromenaden. Wonder skaffer os en stor scene. 
Den koster 6000 kr.  Hver dag er der et arrangement 
på Strandscenen.

Claus har fat i ungdomsskolen. De skal vende tilbage, 
om de vil have et ungdomsarrangement i uge 29.

Der er flere nye tiltag.


Markedsføring: Hvem tager sig af det? Bornholmnyt

Facebook-gruppen, Plakater, Bornholmeren, 
Destinationen, Claus kontakter Niels Ebdrup for at få 
lidt omtale

Rie har allerede folk, der har meldt sig til bartjansen. 
Der er flere flex-beboere, der tar en tjans. Ligeså med 
flagtjansen.


Strandrens 6. juni kl. 10.00 ved Rådstuen

Udsendes på FB mm

Badebroen forventes opsat primo maj (BRK)

Vi afventer fuldføres af en aftale om, at der bliver 
sat 8 flagstænger op langs Promenaden.


Claus kontakter Bornholmernyt og fortæller om 
torsdagskoncerterne og om vores musikfestival.

Claus kontakter Linedanserne.


Kjeld søger spiritusbevilling, tirsdagsmarked, 
torsdagskoncerter og koncerter i uge 29


René kontakter Bornholms Brand for at få en 
forsikring for vores gæster.

.
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Nyt navn til Sandvig Scenen 
Scenen bør renoveres

Hvad siger BRK til et nyt navn?

Skal vi lave en digital afstemning

Vi udarbejder en liste over navne.

Vi har: Sandvig Scenen, Krølle Bølle Scenen, Scene 
Pladsen, Scene Torvet, Musik Torvet

Debat om, hvordan, vi samler folk til at hjælpe med at 
male mm på scenen.


Renovere scenen.

Claus sender et forslag til dato.

Rie sætter en digital afstemning i gang.

Vi undersøger om Krølle Bølle navnet er patenteret.



Punkter til bestyrelsesmøde -oktober

Etablering af to nye toiletter
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Rådstuen 
Rengøring, Kirsten 
Udvendig vedligeholdelse

Kirsten har ikke modtaget løn i første kvartal. 

Modtaget mail fra Henrik. Der er sket en 
misforståelse, som har givet en dobbelt booking. For 
at undgå det besluttede bestyrelsen at rette på måden 
vi formulerer start tidspunkt og slut tidspunkt i 
kontrakten og på hjemmesiden.

Kassereren sørger for, at Kirsten får sin løn.

Rie kontakter Henrik, om han vil kontakte BRK 
om vedligeholdelse af ydermurene.

René laver kontrakter med rengøring og vicevært 
for i år.

Rigmor får returneret 300 kr for tabet af en dag pga 
en fejl under booking.

Rie giver Henrik og Kirsten giver Niels besked.

Henrik skal have besked om, at han fremover ikke 
kan leje lørdag og søndag i uge 19 ud, fordi Niels 
lejer ud lørdag til fredag.

Evt (F)

Næste møde (F) Kirsten booker

Punkter til næste møde (F) Flag- tjansen

Flagstænger langs Promenaden

Revidere Årshjulet 30.10.2019

Sankt Hans

Strandrens

Sommerens aktiviteter følges op og annonceres


